
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) oraz § 7 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119) zmienionej uchwałą nr XXXV/961/17 Rady 
Miasta Szczecin  z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4939) Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy zł), dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z siedzibą przy ul. św. Jakuba Apostoła 1 w Szczecinie, 
na wykonanie rekonstrukcji i konserwacji fasady północnej Bazyliki Archikatedralnej  w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 29B5039B-6306-490C-B1E7-452369BBCC36. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Aktualnie prowadzone są w katedrze prace obejmujące rekonstrukcję ściany północnej w nawiązaniu
do jej oryginalnego wizerunku.  W ramach prac  zostanie wykonana elewacja północna z
zastosowaniem tradycyjnego materiału ceglanego oraz odtworzenie otworów okiennych z ostrołukowym
zamknięciem. Odbudowa katedry na początku lat siedemdziesiątych została wykonana nie w pełni
zgodnie z decyzją  Głównej Komisji Konserwatorskiej. Zastosowano m.in. cegłę cementową zamiast
ceramicznej wbrew zaleceniom konserwatorskim. Niestaranność wykonanych wówczas prac
odtworzeniowych spowodowała, że obecnie konieczne jest ponowne podjęcie znaczącego zakresu prac
remontowych elewacji w celu poprawy stanu technicznego tej części świątyni. Prowadzona aktualnie
rewitalizacja  elewacji północnej  świątyni pozwoli na istotną poprawę zarówno jej formy jak i stanu
technicznego. Umożliwi również lepsze zagospodarowanie funkcjonalne obiektu na potrzeby liturgiczne.
 Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Apostoła St. kwota  w
wysokości 600 000,- ma stanowić wkład własny w  wysokości 16% do dofinansowania, przyznanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2018 w kwocie trzech milionów zł. Beneficjent posiada
niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac.
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